PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ 10.348.050/0001-18

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 029/2017
CONVITE N.º 003/2017
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO, ente público federativo, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº
10.348.050/0001-18, em cumprimento ao estabelecido na Lei n.º 8.666, de 21.06.93 e Lei Complementar nº 123 de 14
de dezembro de 2006 e alterações, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que por autorização da
Prefeito Municipal, conforme solicitação e justificativa da Secretária de Obras, fará realizar a ABERTURA de
procedimento licitatório na modalidade de Convite, tipo menor preço, característica: por lotes, a ser presidido pela
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Solidão, designada pela Portaria n.º 001/2017 de
02/01/17, com abertura prevista para o dia 17/11/2017 às 09:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de
Solidão, localizada na Rua Luiz Carolino de Siqueira, nº 184, centro – Solidão/PE, onde serão recebidas as propostas
para atendimento do objeto do presente Convite, conforme disposição a seguir:
1. DO OBJETO
1.1 A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa para execução dos serviços de engenharia
compreendendo a assessoria e consultoria na gestão da execução de obras pública e elaboração de projetos básicos, com
a colocação de técnicos, com grau acadêmico de arquitetura, engenharia civil e técnico, conforme especificações
descritas no Anexo I – Termo de Referência.
1.2 Fazem parte integrante do presente Edital, os seguintes anexos:
IIIIIIIV-

Termo de Referência
Declaração de Conhecimento das Obrigações que Constituem o Objeto da Licitação
Minuta do Contrato
Modelo de Declaração Art. 7º Constituição Federal

1.3 A CONTRATADA exonerará o CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade relativa a danos ou mesmos
prejuízos que lhe sejam causados por terceiros e/ou para terceiros, por imprudência, imperícia e negligência, no decorrer
do serviço contratado.
1.4 É expressamente vedado à CONTRATADA subempreitar o serviço no todo ou em parte.
1.5 Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a contratação de todo o pessoal necessário aos serviços,
correndo por sua conta, todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, acidentários, fiscais, comerciais, etc.,
isentando desde já o CONTRATANTE de todos os encargos decorrentes desta licitação.
1.6 A Administração Municipal reserva-se no direito de adquirir apenas parte dos serviços, objeto deste edital.
1.7 Os serviços deverão ser prestados na sede da CONTRATANTE, no endereço a seguir: Rua Luiz Carolino de
Siqueira, S/N, Centro, junto a secretaria municipal de obras.
1.8 Os serviços solicitados pela Prefeitura Municipal de Solidão - PE deverão se encontrar em perfeitas condições,
obedecendo aos padrões técnicos exigidos para tal.
1.9 Eventualmente, dependendo da urgência exigida pela Prefeitura Municipal de Solidão - PE, os serviços solicitados
poderão ser emitidos e entregues até na mesma data da solicitação dos mesmos, desde que as formas de retirada e
entrega dos mesmos, sejam previamente combinadas e convenientes para ambas às partes.
1.10 A contratada obriga-se a entregar os serviços do objeto deste convite nas formas e condições estipuladas, durante o
período do contrato.
1.11 Ficará por conta da contratada todas as despesas com o transporte e locomoção da sua sede para a Prefeitura de
Solidão - PE.
2. DOS RECURSOS FINANCEIROS
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Os recursos financeiros para execução da presente licitação, são oriundos de recursos próprios provenientes do
orçamento público da Prefeitura Municipal de Solidão relativo ao exercício fiscal de 2017.
Órgão: 02.901 – Secretaria de Obras e Urbanismo
Programa: 001 – Recursos Ordinários
Proj. Atividade: 2040 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo
Natureza da Despesa: 3390-39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3. DA PARTICIPAÇÃO
3.1 Poderão participar deste Convite os interessados especializados no ramo pertinente ao objeto que atenderem às
exigências deste edital e seus Anexos.
3.2 Não poderá participar da presente licitação:
I - Empresas consorciadas, sob qualquer forma de consórcio; com falência decretada; que estiver suspensa de contratar
com quaisquer órgãos das esferas federal, estadual e municipal; considerada inidônea por órgão ou entidade da
Administração Pública Federal direta ou indireta, que ainda não tenha sido reabilitada;
4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1 As licitantes poderão ser representadas durante este processo licitatório por seus titulares, comprovada essa
titularidade através do contrato social; por procurador munido de instrumento de procuração pública ou particular,
devendo essa última conter reconhecimento de firma, e contemplar poderes específicos para a prática de atos do
procedimento licitatório que pretende exercer, inclusive poder de interposição de recursos e desistência expressa aos
mesmos.
4.2 A participação nesta licitação importa ao proponente a irrestrita aceitação das condições estabelecidas no presente
Edital e seus anexos, bem como na observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis,
inclusive quanto a recursos.
4.3 É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, em mais de uma empresa.
4.4 As licitantes que não se fizerem representar não terão participação ativa durante a reunião, não podendo assinar,
rubricar documentos, apresentar impugnação, pedido de reconsideração e recurso; a não apresentação ou incorreção do
documento de credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar e responder
em seu nome.
5. DA ABERTURA
5.1 As licitantes deverão apresentar 02 (dois) envelopes lacrados e rubricados: o 1º contendo a Documentação de
Habilitação e o 2º contendo a Proposta Comercial.
5.2 Nos envelopes deverão constar o nº deste Convite, a razão social do licitante e a identificação do conteúdo.
5.3 Os envelopes serão abertos em data, hora e local mencionados anteriormente, observada uma tolerância de 05
(cinco) minutos, após os quais não serão aceitas mais propostas.
5.4 Depois de abertas às propostas e informados os seus conteúdos, deverão as mesmas ser rubricadas pelos membros
da Comissão Permanente de Licitação e pelos participantes presentes, não sendo permitido quaisquer acréscimos ou
alterações.
5.5 Em formulário próprio, será lavrada ata dos trabalhos de abertura, que será assinada pelos membros da Comissão
Permanente de Licitação e participantes presentes.
5.6 À licitante vencedora compete legitimidade para apresentar Procuração ou Contrato Social, que comprove a
autenticidade de quem vai representar e assinar o Contrato.
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6. DA DOCUMENTAÇAO (Envelope Nº 01)
6.1 Declaração de que não possui em seu quadro menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e de que não possui em qualquer trabalho menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a
partir de 14 (quatorze) anos, conforme consta no inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal (vide modelo Anexo
IV).
6.2 Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações
que constituem objeto da presente licitação (Anexo II);
6.3 A documentação relativa à habilitação Jurídica consistirá em:
6.3.1 Registro comercial no caso de empresa individual; em caso de sociedade empresária, ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, acompanhado da última alteração contratual ou consolidação contratual, devidamente
registrados na Junta Comercial; e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus
administradores.
6.3.2 Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ
6.4 A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto
na Lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada mediante apresentação da seguinte documentação:
I – empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei nº 9.317/96:
a) comprovante de opção pelo Simples obtido através do site
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm;

da

Secretaria

da

Receita

Federal,

II – empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei nº 9317/96:
a) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
b) Cópia do contrato social e suas alterações; e
6.4.1 Os documentos relacionados no item 6.4, para efeito de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução
Normativa do DNRC nº 103, publicado no D.O.E. do dia 22/05/2007.
6.4.2 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
6.4.3 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, às mesmas, o prazo de 2 (dois)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
6.4.4 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.4.3, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.
6.5 Da Habilitação:
6.5.1 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
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6.5.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;
6.5.3 Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS – Lei n° 8.036/90), através
da apresentação de Certificado fornecido pela Caixa Econômica Federal – C.E.F., dentro do prazo de validade.
6.5.4 Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS (Lei n° 8.212/91), através da
apresentação de Certidão Negativa de Débito – C.N.D., dentro do prazo de validade.
6.5.5 Certidão negativa de débitos trabalhistas.
6.5.6 Registro ou inscrição na entidade profissional competente.
6.5.7 Atestado de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, declarando ter a empresa licitante prestado satisfatoriamente serviços compatíveis e pertinentes com o
objeto desta licitação.
6.5.8 Certidão Negativa de Falência e Concordata
6.5.9 Comprovação relativa à equipe de trabalho a prestar os serviços objeto da licitação, comtemplando todos
os itens objeto da planilha de serviços.
6.5.10 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em uma única via, em original ou por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório ou ainda por membro da comissão, no ato da abertura do envelope,
mediante apresentação dos documentos originais.
7. DA PROPOSTA COMERCIAL (Envelope Nº 02)
As Propostas deverão obedecer aos requisitos deste Convite, bem como às seguintes recomendações:
7.1 Fazer menção ao número deste Convite e conter a razão social do licitante, o CNPJ, número(s) de telefone(s) e fax e
e-mail, se houver, e o respectivo endereço com CEP, bem como, o banco, a agência e respectivos códigos e o número
da conta, para efeito de emissão de empenho e posterior pagamento;
7.2 Conter o prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias a contar da data da apresentação das mesmas;
7.3 Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação quaisquer erros de soma e/ou de
multiplicação, bem como, as divergências que porventura ocorrerem entre os preços unitário e total do item, quando
prevalecerá sempre o primeiro; não serão consideradas propostas com alternativas, e não serão consideradas no
julgamento quaisquer ofertas de vantagem não previstas ou com base nas propostas dos demais concorrentes;
7.4 Conter descrição detalhada dos serviços a serem prestados, de acordo com as especificações contidas nos Anexos I.
7.5 Conter preço unitário e total, em reais, expressos em algarismos e por extenso.
8. DO PROCEDIMENTO
8.1 A CPL examinará inicialmente a documentação do Envelope Nº 01, colocando à disposição dos presentes para
exame, podendo comunicar de imediato sua decisão quanto à habilitação dos licitantes ou marcar uma outra sessão
pública para este fim. Ocorrendo esta segunda hipótese, ficarão retidos com a CPL os envelopes de Nº 02, que deverão
ser previamente rubricados no lacre por todos os presentes.
8.2 Poderão ainda, ser exigidos pela Comissão Permanente de Licitação, quaisquer esclarecimentos complementares,
desde que considerados, a critério desta, necessários ao julgamento.
9. DO PAGAMENTO
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O pagamento será efetuado após os serviços prestados, mensalmente, em até 30 (trinta) dias, mediante a apresentação
da Nota Fiscal/Fatura.
10. DO PRAZO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A execução dos serviços se dará a partir da assinatura do contrato, e perdurará até por 12 (doze) meses.
11. DO JULGAMENTO
11.1 Só serão consideradas para julgamento as propostas apresentadas para os serviços solicitados e nas condições deste
Convite.
11.2 Serão desclassificadas as propostas que sejam omissas vagas ou apresentem irregularidades e defeitos que
dificultem o julgamento, a critério exclusivo da Comissão Permanente de Licitação.
11.3 A CPL poderá comunicar de imediato sua decisão quanto à Habilitação do(s) licitante(s), e, no caso dos licitantes
abrirem mão do direito de recurso, procederá, então, à abertura dos envelopes n.º 02, cuja documentação deverá ser
rubricada pela CPL e pelos participantes presentes, ou marcar uma outra sessão pública para este fim.
11.3.1 Na hipótese de marcar uma outra sessão pública para a abertura dos envelopes nº 02, estes envelopes ficarão
retidos com a CPL e deverão ser previamente rubricados no lacre por todos os presentes.
11.4 Será considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigências contidas neste ato convocatório,
apresentar MENOR PREÇO.
11.5. No critério do julgamento das propostas apresentadas, a Comissão Permanente de Licitação levará em conta a
seguinte característica: Por Lote.
11.6 Havendo empate, será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte, conforme Art. 44, caput, da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.
11.7. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez) superiores à proposta mais bem classificada, nos termos do §2º do art. 44
da Lei Complementar n° 123/2006.
11.8 Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma acima, serão convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 2o do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos no § 2o do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
11.9 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
11.9 O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.
12. DAS PENALIDADES
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Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE, garantida a previa defesa, poderá aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções previstas nos art. 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº
8.883/94, especialmente multas, de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso ou por não cumprimento de
cada uma das obrigações contratuais, até o limite máximo de 10% (dez por cento), do valor global da proposta, além das
sanções de ordem administrativa e penal.
Independentemente de cobrança de multas, os prazos não cumpridos poderão gerar uma das seguintes penalidades,
garantida a ampla defesa:
a) Advertência por escrito;
b) Suspensão temporária do Cadastro de Fornecedores;
c) Declaração de idoneidade, nos termos da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Primeiro – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a
CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.
Parágrafo Segundo – No caso de rescisão do Contrato por culpa da CONTRATADA, garantida a defesa prévia, fica a
mesma sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e à aplicação de multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor do Contrato.
13. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
13.1 Deverá ser feita até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório;
13.2 Caberá a CPL, junto ao apoio jurídico, decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas;
13.3 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame;
13.4 O ato de impugnação deverá ser encaminhado a CPL no endereço: Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, Sala de
Licitações, Centro – Solidão - PE - CEP-56795-000. Para agilizar o recebimento do mesmo poderá a licitante também
enviar uma via do ato de impugnação no e-mail: cplprefeiturafms@hotmail.com, onde fazendo o envio por meio
digital, também deverá ser enviado com urgência copia original via correios (sedex), bem como também contato
telefônico, para informar sobre o envio de forma digital.
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 Será de inteira responsabilidade do licitante, o pagamento dos impostos e taxas, além das despesas de qualquer
natureza, que se fizerem indispensáveis à realização dos serviços objeto desta licitação.
14.2 A licitação de que trata o presente Convite poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em parte, desde que
devidamente fundamentada.
14.3 A simples apresentação da proposta implica na aceitação, por parte da empresa licitante, das condições
estabelecidas neste Convite, bem como, daquelas constantes na Lei Federal N.º 8.666 de 21.06.93 e suas alterações.
14.4 Os casos omissos neste Convite serão resolvidos a critério da Comissão Permanente de Licitação tendo por base a
legislação vigente.
14.5 Os recursos das decisões relativas ao julgamento, deverão ser interpostos no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis,
após a divulgação do resultado da licitação, de acordo com a legislação em vigor.
14.6 Para dar ciência ao público, o presente Convite será afixado no quadro de avisos da CPL da Prefeitura Municipal
de Solidão e estará disponível na sala desta CPL a todos os interessados, além de estar disponível também no site:
www.solidao.pe.gov.br.
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14.7 Esclarecimentos sobre este Convite serão prestados pela Comissão Permanente de Licitação, no horário comercial,
de 08h00min às 13h00min, na sede da Prefeitura Municipal de Solidão. Fone: (87) 3830 - 1140.
14.8 A licitante vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do Contrato. A inadimplência da licitante com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não
transfere à Prefeitura Municipal de Solidão a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do
Contrato.
14.9 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Convite será o foro da Fazenda
Estadual da Comarca de Tabira, Estado de Pernambuco, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que se configure ou que venha a ser.
Solidão/PE, 06 de Novembro de 2017.

Mayco Pablo Santos Araújo
Presidente da CPL

Maria do Socorro Gomes de Lima
Membro

Regina Cristiane Caitano Cirino Souza
Membro

Djalma Alves de Souza
Prefeito
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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 029/2017
CONVITE N.º 003/2017
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Contratação de empresa para execução dos serviços de engenharia compreendendo a assessoria e consultoria na gestão
da execução de obras pública e elaboração de projetos básicos, com a colocação de técnicos, com grau acadêmico de
arquitetura, engenharia civil e técnico.
2. DOS SERVIÇOS E CUSTO ESTIMADO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREÇO
UNITÁRI
O
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA EXECUÇÃO DE
OBRAS PÚBLICAS

ITEM

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS
SERVIÇOS

UNID.

QUANT.

PREÇO
TOTAL
63.305,21

01

# 90769SINAPI/RECI
FE/JAN. 2017

ARQUITETO DE OBRA
PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H

365,00

75,49

27.553,85

02

# 90775SINAPI/RECI
FE/JAN. 2017

DESENHISTA PROJETISTA
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H

192,00

35,88

6.888,96

03

# 90778SINAPI/RECI
FE/JAN. 2017

ENGENHEIRO CIVIL DE
OBRA PLENO COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H

288,00

88,03

25.352,64

04

# 90781SINAPI/RECI
FE/JAN. 2017

TOPOGRAFO COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H

192,00

18,28

3.509,76

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE
ENGENHARIA

01

# 90769SINAPI/RECI
FE/JAN. 2017

ARQUITETO DE OBRA
PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H

365,00

75,49
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02

# 88597SINAPI/RECI
FE/JAN. 2017

DESENHISTA DETALHISTA
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H

288,00

26,89

7.744,32

03

# 90775SINAPI/RECI
FE/JAN. 2017

DESENHISTA PROJETISTA
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H

192,00

35,88

6.888,96

04

# 90778SINAPI/RECI
FE/JAN. 2017

ENGENHEIRO CIVIL DE
OBRA PLENO COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H

288,00

88,03

25.352,64

05

# 90781SINAPI/RECI
FE/JAN. 2017

TOPOGRAFO COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H

192,00

18,28

3.509,76

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$)

134.354,74

2.2 – Condições da contratação:
2.3 A CONTRATADA exonerará o CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade relativa a danos ou mesmos
prejuízos que lhe sejam causados por terceiros e/ou para terceiros, por imprudência, imperícia e negligência, no decorrer
do serviço contratado.
2.4 É expressamente vedado à CONTRATADA subempreitar o serviço no todo ou em parte.
2.5 Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a contratação de todo o pessoal necessário aos serviços,
correndo por sua conta, todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, acidentários, fiscais, comerciais, etc.,
isentando desde já o CONTRATANTE de todos os encargos decorrentes desta licitação.
2.6 A Administração Municipal reserva-se no direito de adquirir apenas parte dos serviços, objeto deste edital.
2.7 Os serviços deverão ser prestados na sede da CONTRATANTE, no endereço a seguir: Rua Luiz Carolino de
Siqueira, S/N, Centro, junto a Secretaria de Obras.
2.8 Os serviços solicitados pela Secretaria de Obras deverão se encontrar em perfeitas condições, obedecendo aos
padrões e exigências técnicas para tal serviço.
2.9 Eventualmente, dependendo da urgência exigida pela Secretária Municipal de Obras, os serviços solicitados poderão
ser emitidos e entregues até na mesma data da solicitação dos mesmos, desde que as formas de retirada e entrega dos
mesmos, sejam previamente combinadas e convenientes para ambas às partes.
2.10 A contratada obriga-se a entregar os serviços do objeto deste convite nas formas e condições estipuladas, durante o
período do contrato.
2.11 Ficará por conta da contratada todas as despesas com o transporte e locomoção da sua sede para a Secretaria
Municipal de Obras.
3. OBRIGAÇÕES DAS PARTES
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3.1 – Compete à CONTRATANTE:
-

Inspecionar e fiscalizar as operações dos serviços contratados;
Efetuar os pagamentos a CONTRATADA;
O custeio de todos os processos e eventuais encargos deles advindos;
Solicitar o afastamento de qualquer profissional da equipe da CONTRATADA que, por seu julgamento, não
reúna os requisitos necessários ao bom andamento dos serviços.

3.2 – Compete à CONTRATADA:
-

-

Ser responsável por todas as despesas inerentes ao contrato, tais como: seguros, leis sociais, obrigações
trabalhistas e todas outras despesas que incidirem sobre os serviços contratados.
Todos os equipamentos necessários ao funcionamento dos serviços serão fornecidos pela CONTRATADA.
A CONTRATADA obrigar-se-á a observar, quanto ao pessoal empregado, que trata este contrato, quanto à
legislação pertinente, especialmente as obrigações previdenciárias e trabalhistas, sendo de responsabilidade da
CONTRATADA tais obrigações.
A Prefeitura Municipal de Solidão não possui qualquer vínculo empregatício com os empregados da
CONTRATADA.

4. DO PRAZO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão prestados a contar da assinatura do contrato, e perdurará por 12 (doze) meses.
5. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
Os recursos financeiros para execução da presente licitação, são oriundos de recursos próprios provenientes do
orçamento público da Prefeitura Municipal de Solidão relativo ao exercício fiscal de 2017.
Órgão: 02.901 – Secretaria de Obras e Urbanismo
Programa: 001 – Recursos Ordinários
Proj. Atividade: 2040 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo
Natureza da Despesa: 3390-39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
6. DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mensalmente, de acordo com os serviços efetivamente prestados e atestados pela Secretaria
Municipal de Obras, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a apresentação Nota Fiscal/Fatura.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
APRESENTAÇÃO
A presente Especificação Técnica constitui, o elemento fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas pela
Administração Municipal para execução dos serviços de engenharia compreendendo a assessoria e consultoria na gestão da
execução de obras pública e elaboração de projetos básicos, com a colocação de técnicos, com grau acadêmico de engenharia civil
e técnico.
A elaboração deste trabalho teve como parâmetros às informações contidas no projeto de arquitetura, assim como as
recomendações das Normas Técnicas (ABTN).
Embasado tecnicamente nos documentos acima citados, este trabalho visa estabelecer as diversas fases dos serviços prestados,
desenvolvendo uma metodologia para execução de certas atividades ou etapas escessiais na fiscalização de obras ou no
desenvolvimento dos projetos básicos e executivos de engenheira e arquitetura.
Todos os serviços deverão ser executados segundo estas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, bem como as especificações,
metodologia difundidas em meio científico, de maneira a garantir dentro dos parâmetros técnicos estabelecios, o cumprimento em
sua totalidade.
Será sempre suposto que as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS são de total conhecimento da empresa contratada para execução dos
serviços.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS PÚBLICAS
PROJETOS ARQUITETÔNICOS
ESTUDO PRELIMINAR:
Configuração inicial da solução arquitetônica proposta para a edificação (partido arquitetônico) considerando as principais
exigências do programa de necessidades e dimensionamento previamente estabelecidos.
ANTEPROJETO:
A partir da aprovação do Estudo Preliminar, será desenvolvido o anteprojeto arquitetônico, abordando os seguintes aspectos:
. Concepção, dimensionamento e caracterização dos pavimentos, contendo a definição de todos ambientes;
. Concepção da urbanização das áreas externas;
. Concepção e tratamento da volumetria do Edifício;
. Definição dos sistemas estruturais.
PROJETO EXECUTIVO:
Apresentação da solução definitiva a partir da aprovação do anteprojeto, constando de todos os elementos necessários à exata
execução técnica e plástica da edificação, de acordo com as normas e padrões exigidos para a devida aprovação nos órgãos
públicos competentes.
DETALHES ARQUITETÔNICOS:
Desenhos complementares em escalas ampliadas de elementos necessários à melhor compreensão e definição da obra, tais como:
esquadrias, escadas, rampas, peitoris, bancadas, bancos, jardineiras, estruturas, soleiras, peitoris, rodapés, forros, definição de
pontos elétricos e revestimentos.
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Os detalhes serão entregues de forma padrão, de acordo com a necessidade do cronograma estabelecido para a execução da
obra.

A.R.T/R.R.T:
Anotação de Responsabilidade Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica
OBS: AS TAXAS EMITIDAS PELOS ORGÃOS COMPETENTES SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE.
LICENCIAMENTO AMBIENTAL:
É o procedimento administrativo realizado pelo órgão ambiental competente, que pode ser federal, estadual ou municipal, para
licenciar a instalação, ampliação, modificação e operação de atividades e empreendimentos que utilizam recursos naturais, ou que
sejam potencialmente poluidores ou que possam causar degradação ambiental.
O licenciamento é um dos instrumentos de gestão ambiental estabelecido pela lei Federal n.º 6938, de 31/08/81, também conhecida
como Lei da Política Nacional do Meio Ambiente.
OBS: AS TAXAS EMITIDAS PELOS ORGÃOS COMPETENTES SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE.

PROJETO ELÉTRICO
O projeto elétrico, é um investimento que gera, além da economia em compra de materiais, redução nos posteriores custos com
manutenções corretivas e custos extras com readequações necessárias e não previstas, sendo importante:
. Quantificar e determinar os tipos e localizar os pontos de utilização de energia elétrica;
. Dimensionar, definir o tipo e o caminhamento dos condutores e condutos;
. Dimensionar, definir o tipo e a localização dos dispositivos de proteção, de comando, de medição de energia

elétrica e demais

acessórios.
A.R.T/R.R.T:
Anotação de Responsabilidade Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica
OBS: AS TAXAS EMITIDAS PELOS ORGÃOS COMPETENTES SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE.

PROJETO HIDRO-SANITÁRIO
Consiste em um projeto hidráulico, incluindo não só o abastecimento de agua potavel quanto a drenagem de esgotos sanitários. Um
projeto hidraulico pode ter varias abrangências, a depender do escopo do projeto. Ele inclui:
. Calculos de demanda de água
. Dimensionamento de reservatórios, tubulações, redes de distribuição
. Dimensionamento de redes de aguas pluviais
. A locação da entrada de água potável com hidrômetro e registro;
. A locação dos reservatórios;
. Prumadas de distribuição da água;
. Ramais de distribuição;
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. Pontos de água e registros.
Em relação ao esgoto, podemos subdividir em esgoto ou recolhimento das águas pluviais e das águas negras e cinza.
Temos basicamente:
. As prumadas;
. As ramificações;
. Locação de ralos;
. Posição de caixas de passagem, fossas sépticas e filtros.
. Cálculo de volume de reservatórios;
. Cálculo de diâmetro das tubulações;
. Cálculo do volume de caixas de inspeção, fossa séptica e filtros;
. Cálculo de área de captação das águas pluviais, suas calhas e prumadas de distribuição.
A.R.T/R.R.T:
Anotação de Responsabilidade Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica
OBS: AS TAXAS EMITIDAS PELOS ORGÃOS COMPETENTES SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE.

PROJETO EXECUTIVO
Apresentação da solução definitiva a partir da aprovação do anteprojeto, constando de todos os elementos necessários à exata
execução técnica e plástica da obra, de acordo com as normas e padrões exigidos para a devida aprovação nos órgãos públicos
competentes.
A.R.T/R.R.T:
Anotação de Responsabilidade Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica
OBS: AS TAXAS EMITIDAS PELOS ORGÃOS COMPETENTES SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE.

ORÇAMENTO
Um orçamento é uma previsão (ou estimativa) do custo ou do preço. O custo de uma obra é o valor correspondente à soma dos
gastos necessários para sua execução. O preço é o custo acrescido da margem de lucro.
A.R.T/R.R.T:
Anotação de Responsabilidade Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica
OBS: AS TAXAS EMITIDAS PELOS ORGÃOS COMPETENTES SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
As especificações técnicas (ET) descrevem, de forma precisa, completa e ordenada, os materiais e os procedimentos de execução
a serem adotados na construção. Têm como finalidade complementar a parte gráfica do projeto.
A.R.T/R.R.T:
Anotação de Responsabilidade Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica
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OBS: AS TAXAS EMITIDAS PELOS ORGÃOS COMPETENTES SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE.

PROJETOS DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO
ESTUDO PRELIMINAR:
Levantamento Topográfico com Instrumento de Alta Precisão (Estação Total) da Gleba, ausente de OBSTÁCULOS (livre de
vegetação e animais que impossibilite a locomoção dos equipamentos e dos técnicos).
ANTEPROJETO:
A partir dos dados incialmente obtidos na fase preliminar, será desenvolvido o anteprojeto, abordando os seguintes aspectos:




Aferição da área e perímetro da gleba com as dimensões existentes no registro do proprietário emitidos pelo Cartório de
Registro de Imoveis do Município.
Diretrizes iniciais de Lotes, Quadras, Arruamentos, APP’s, Áreas Verdes e Equipamentos Comunitários.

PROJETO URBANÍSTICO DE PARCELAMENTO DO SOLO:
Também conhecido como Projeto de Loteamento, composto por Peças Gráfica e Memorial Descritivo, definindo Ruas, Quadras,
Lotes, APP’s, Equipamentos Comunitários, Áreas Verdes e Planialtimetrico do Loteamento.
A.R.T/R.R.T:
Anotação de Responsabilidade Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica
OBS: AS TAXAS EMITIDAS PELOS ORGÃOS COMPETENTES SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE.
PROJETO DE SANEAMENTO:
Consiste nos Projetos de Abastecimento de Água Potável, Drenagem das Águas Pluviais e do Projeto de Esgotamento Sanitário.
Um projeto hidraulico pode ter varias abrangências, a depender do escopo do projeto. Ele inclui:
. Calculos de demanda de água;
. Dimensionamento de reservatórios, tubulações, redes de distribuição;
. Dimensionamento de redes de aguas pluviais;
. A locação da entrada de água potável com hidrômetro e registro;
. A locação dos reservatórios;
. Prumadas de distribuição da água;
. Ramais de distribuição;
. Pontos de água e registros;
. Em relação ao esgoto, podemos subdividir em esgoto ou recolhimento das águas pluviais e das águas negras e cinza. Temos
basicamente:
. As prumadas;
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. As ramificações;
. Locação das caixas de coletas;
. Posição de e dimensionamento das caixas de passagem, fossas sépticas e filtros;
. Cálculo de volume de reservatórios;
. Cálculo de diâmetro das tubulações;
. Cálculo do volume de caixas de inspeção, fossa séptica e filtros;
. Cálculo de área de captação das águas pluviais, suas calhas e prumadas de distribuição.
. Dimensionamento do Sistema de Tratamento e Disposição Final do Esgoto.
IMPANTAÇÃO DE MARCOS PARA DEMARCAÇÃO DA GLEBA:
Consiste na locação através de marcos de concreto ou de madeira, demarcando todas as áreas definidas no Projeto de
Parcelamento do Solo.
OBS: A CONFECÇÃO DOS MARCOS É DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL:
É o procedimento administrativo realizado pelo órgão ambiental competente, que pode ser federal, estadual ou municipal, para
licenciar a instalação, ampliação, modificação e operação de atividades e empreendimentos que utilizam recursos naturais, ou que
sejam potencialmente poluidores ou que possam causar degradação ambiental.
O licenciamento é um dos instrumentos de gestão ambiental estabelecido pela lei Federal n.º 6938, de 31/08/81, também conhecida
como Lei da Política Nacional do Meio Ambiente.
OBS: AS TAXAS EMITIDAS PELOS ORGÃOS COMPETENTES SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE.

ESTUDOS HIDROLOGÍCOS E DIMENSIONAMENTO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM URBANA
ESTUDO PRELIMINAR:
Levantamento dos dados espaciais e hidrológicos regionais.
ANTEPROJETO:
A partir dos dados incialmente obtidos, será desenvolvido o anteprojeto, abordando os seguintes aspectos:







Obtenção das Elevações, Curvas de Nível, Bacias e Sub-bacias Hidrogáficas, Rios e Seções Transversais dos Rios
através do Geoprocessamento de Imagens de Satélite com Auxílio de Softwares.
Análise estatística dos dados pluviométricos para a elaboração das curvas IDF (Intensidade Duração e Frequência das
Chuvas);
Estimativa dos Tempos de Concentrações das Bacias Hidrográficas;
Estimativa das Vazões Máxima em vários pontos exutórios;

A.R.T.:
Anotação de Responsabilidade Técnica.
OBS: AS TAXAS EMITIDAS PELOS ORGÃOS COMPETENTES SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE.
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PEÇAS GRÁFICAS:
Elaboração dos Seguinte Mapas Temáticos:







Localização do Município, Bacias e Sub-bacias Hidrográficas.
Estimativa da Declividade Média do Relevo Municipal, em percentual.
Estimativa da Direção do Fluxo de Escoamento Superficial Das Águas Pluviais.
Estimativa das Áreas Inundadas pelos Rios em decorrência a uma Precipitação com Tempo de Recorrência associado ao
projeto.
Estimativa das Áreas de Preservação Permanente do Município.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL:
É o procedimento administrativo realizado pelo órgão ambiental competente, que pode ser federal, estadual ou municipal, para
licenciar a instalação, ampliação, modificação e operação de atividades e empreendimentos que utilizam recursos naturais, ou que
sejam potencialmente poluidores ou que possam causar degradação ambiental.
O licenciamento é um dos instrumentos de gestão ambiental estabelecido pela lei Federal n.º 6938, de 31/08/81, também conhecida
como Lei da Política Nacional do Meio Ambiente.
OBS: AS TAXAS EMITIDAS PELOS ORGÃOS COMPETENTES SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO A ASSESSORIA E CONSULTORIA NA
GESTÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICA
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO:

O levantamento topográfico consiste na representação - planimétrica ou altimétrica - em carta ou planta dos pontos notáveis assim
como dos acidentes geográficos e outros pormenores de relevo de uma porção de terreno.A aquisição dos pontos necessários a
essa representação é feita a partir dos pontos estação de uma poligonal, com um teodolito e uma mira, com uma estação total e
respectivo bastão ou mais recentemente recorrendo a técnicas GNSS.
O rigor exigido num levantamento topográfico deve ser tal que permita a representação fiel do terreno de acordo com a escala
exigida. Assim, não fará sentido por exemplo representar as duas faces de um muro com 0.2m de largura se vamos representá-lo a
uma escala 1/1000 já que corresponderá a 0.2m/1000=0.0002m ou seja 0.2mm aquando da impressão.
Os acidentes geográficos considerados de relevo serão representados por taludes e por curvas de nível no caso de haver
interrupções abruptas da pendente do terreno ou apenas por curvas de nível se o terreno em causa não tiver essas ditas
interrupções. Aquando da representação das curvas de nível deve-se ter em conta algumas regras:
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- As curvas de nível nunca se representam no interior de uma casa ou muros. Assume-se que o pavimento é nivelado e quando não
for esse o caso, assinala-se com as respectivas cotas altimétricas os sítios de quebra;
- Numa via de comunicação (estrada) as curvas de nível atravessam sempre a via na perpendicular ao seu eixo;
- A equidistância entre curvas de nível deve estar de acordo com a escala do desenho.
- Em caso algum haverá cruzamento de curvas de nível;
- As curvas de nível são linhas que assinalam pontos com uma mesma cota altimétrica, logo, são linhas fechadas ainda que seja
possível que isso não se verifique no espaço representado.
Obras como pavimentação, abastecimento de água, regularização fundiária, implantação de obras, etc., nescessitam de uma
acopanhemnto topográfico no trascorres das atividades de execução.

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM OBRAS PÚBLICAS:

A fiscalização de uma obra é definida na resolução nº 1010 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia) como a
atividade que envolve a inspeção e o controle técnicos sistemáticos de obra ou serviço, com a finalidade de examinar ou verificar se
sua execução obedece ao projeto e às especificações e prazos estabelecidos. Já a lei nº 8.666/94, considera a fiscalização como
um serviço técnico profissional. O especialista responsável em devolver essas atividades é o fiscal de obras, que deve
obrigatoriamente possuir registro legal no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou no CAU(Conselho de
Arquitetura e Urbanismo) do estado onde a obra é executada.

O fiscal de obras e serviços públicos tem grande responsabilidade sobre si, pois a fiscalização reveste-se de grande importância
social, visto que os recursos públicos devem ser utilizados conforme os princípios da economicidade, eficiência e eficácia. As
principais funções do fiscal de obras são: exigir da contratada o cumprimento integral de todas as suas obrigações contratuais,
segundo o que prescreveu o edital e a legislação em vigor, e também solicitar aditamentos contratuais de prazos, acréscimos de
quantitativos e novos serviços.presentação da solução definitiva a partir da aprovação do anteprojeto, constando de todos os
elementos necessários à exata execução técnica e plástica da obra, de acordo com as normas e padrões exigidos para a devida
aprovação nos órgãos públicos competentes.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL:

O Planejamento Estratégico é um processo gerencial que se refere à formulação de objetivos para a seleção de programas de ação
e para sua execução, levando em conta as condições internas e externas O município e sua evolução esperada. De maneira
simplificada, refere-se aos objetivos que devem ser traçados ao longo do mandato para que se possa garantir o cumprimento em
sua totalidade do plano de governo municipal.

Na sua elaboração são traçados todos os investimentos em obras de infraestrutura necessárias ao desenvolvimento municipal.

GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS:
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A orçamentação e a administração dos contratos são alguns dos mais significativos desafios da gestão de obras públicas. A falta de
acompanhamento dos prazos ou dos recursos financeiros destinados aos projetos são fatores que impedem o bom andamento das
obras, ocasionando, por diversas vezes, maiores custos e maior impacto na sociedade. Por isso, é fundamental executar com
eficiência a elaboração, a projeção de custos e o cronograma dos projetos para que todas as etapas sejam cumpridas conforme o
esperado.

No entanto, durante a execução da obra, podem surgir problemas que afetam o planejamento e requerem ações imediatas. Esses
imprevistos são facilmente evitados com o monitoramento de todo o ciclo de execução da obra, das medições e dos prazos
correlatos, o que permite que o contorno de situações críticas sejam evidenciadas com antecedência e que as ações corretivas
sejam tomadas antecipadamente. Para tanto, a informatização do processo de orçamentação e gestão dos contratos de obras
públicas é recomendada, pois proporciona maior controle e transparência da utilização dos recursos públicos, trazendo maior
sustentabilidade às ações do governo.

FORMA DE PAGAMENTO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS
Os serviços de Consultoria na Gestão da Execução de Obras Públicas serão remunerados a empresa contratada mediante as
respectivas horas de trabalho efetivadas por cada profissional que compõem a equipe técnica mínima necessária ao transcorrer das
atividades. O corpo técnico mínimo de profissionais necessário na Gestão da Execução de Obras Públicas, deve ser composto ao
menos por um profissional de nível superior, sendo ele Arquiteto ou Engenheiro Civil, e por um profissional de nível técnico,
Desenhista e Topográfo. Em situação mais próxima do ideal supõe-se um corpo técnico composto pelos três profissionais citados
anteriormente.

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA
O pagamento dos Projetos Básicos e Executivos elaborados terão seus custos estimados em função das horas de trabalhos
necessários para sua elaboração. Deve-se ter em mente que cada projeto tem sua peculiaridade, sendo necessário na grande
maioria uma equipe multidisciplinar para sua elaboração. A remuneração de um projeto será realizada em função da estimativa das
horas de trabalho dedicadas por cada profissional designado para sua elaboração. Sendo necessário antes da sua elaboração, um
cronograma executivos, que demonstre quais profissionais serão elencados para o seu desenvolvimento, estimativa da quantidade
de horas associada a cada um deles, além é claro do custo estimado em cada etapa do seu desenvolvimento. Apenas após a
confirmação, por parte do representante legal municipal, será estipulado os prazos e forma de pagamentos dos projetos.
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1

2

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
CONSULTORIA NA GESTÃO DA
EXECUÇÃO DE OBRAS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
ELABORAÇÃO DE PROJETOS
BÁSICOS DE ENGENHARIA

DESEMBOLSO

%
DIAS
R$
%
DIAS
R$

30
8,33

60
8,33

5.273,32
8,33
5.918,43
8,33%

90

DIAS
180
210
8,33
8,33

8,33

120
8,33

150
8,33

5.273,32
8,33

5.273,32
8,33

5.273,32
8,33

5.273,32
8,33

5.273,32
8,33

5.918,43
8,33%

5.918,43
8,33%

5.918,43
8,33%

5.918,43
8,33%

SUBTOTAIS
240
8,33

270
8,33

300
8,33

330
8,33

360

5.273,32
8,33

5.273,32
8,33

5.273,32
8,33

5.273,32
8,33

5.273,32
8,33

5.298,65
8,37

63.305,21

5.918,43
8,33%

5.918,43
8,33%

5.918,43
8,33%

5.918,43
8,33%

5.918,43
8,33%

5.918,43
8,33%

5.946,85
8,37%

71.049,53
100%

8,37

MENSAL

11.191,75 11.191,75

11.191,75 11.191,75

11.191,75

11.191,75

11.191,75

11.191,75 11.191,75

11.191,75 11.191,75

11.245,50

ACUMULADO

11.191,75 22.383,50

33.575,25 44.767,00

55.958,75

67.150,50

78.342,25

89.534,00 100.725,75 111.917,50 123.109,25

134.354,75
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017
CONVITE Nº 003/2017
ANEXO - II
(MODELO)
(papel timbrado da licitante)

Declaração de Conhecimento das Obrigações que Constituem o Objeto da Licitação

À Prefeitura Municipal de Solidão
Ref. Convite nº 003/2017
Processo nº 029/2017
Nos termos do que dispõe o item 6.2 do Convite nº 003/2017 – Processo CPL nº 029/2017, a empresa
____________________________(razão social da licitante vencedora), inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________,
sediada à _______________________(endereço completo da proponente vencedora), através de seu
______________(cargo do declarante), abaixo qualificado, declara expressamente, que tomou conhecimento de
todas as informações para o cumprimento das obrigações que constituem objeto da presente licitação.

(local e data)

Assinatura do Representante Legal
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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 029/2017
CONVITE N.º 003/2017
ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
ENGENHARIA COMPREENDENDO A ASSESSORIA
E CONSULTORIA NA GESTÃO DA EXECUÇÃO DE
OBRAS PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS
BÁSICOS, COM A COLOCAÇÃO DE TÉCNICOS,
COM GRAU ACADÊMICO DE ARQUITETURA,
ENGENHARIA CIVIL E TÉCNICO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOLIDÃO
E
A
EMPRESA
________________________.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO, ente público municipal, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº
10.348.050/0001-18, estabelecida a Rua Luiz Carolino de Siqueira, nº 184 – Solidão/PE, neste ato representada pelo
Prefeito, Sr. Djalma Alves de Souza, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 285.935.884-68 portador da carteira de
identidade nº 5.093.724 – SDS/PE, no uso das atribuições legais, e a empresa ___________________________, inscrita
no CNPJ/MF sob o N.º_________, sediada à _______________________, mais adiante designada CONTRATADA,
aqui representada por _______________, _____, _______, _____,inscrito no CPF/MF sob N.º _________, Identidade
de N.º _________, residente e domiciliado na ______________, tem entre si justo e acordado, tudo de acordo com o
Processo Licitatório n.º 029/2017 – Convite n.º 003/2017, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as
disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, 21/06/1993 e Lei Complementar 123, 14/12/2006, com alterações
posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as cláusulas e condições a seguir
especificadas
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto
Constitui objeto do presente Instrumento a contratação de empresa para execução dos serviços de engenharia
compreendendo a assessoria e consultoria na gestão da execução de obras pública e elaboração de projetos básicos, com
a colocação de técnicos, com grau acadêmico de arquitetura, engenharia civil e técnico, conforme especificações
descritas no Termo de Referência, que faz parte integrante desta como transcrito fosse.
CLÁUSULA SEGUNDA – Dos Serviços
Os serviços necessários à execução do objeto deste Instrumento são aqueles relacionados no Anexo I do Processo
Licitatório n.º 029/2017 – Convite n.º 003/2017 e a Proposta Comercial da CONTRATADA datada de
____/____/____, os quais se incorporam ao presente Instrumento, para todos os efeitos legais, como se transcritos
fossem.
CLÁUSULA TERCEIRA – Do Prazo e da execução dos serviços
Os serviços serão prestados a contar da assinatura do contrato, e perdurará até por 12 (doze) meses.
CLÁUSULA QUARTA – Do Preço e Forma de Pagamento
4.1 A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelo fornecimento dos serviços objeto deste Instrumento, o preço
total de R$ _________ (________________). Sendo que a CONTRATANTE reserva-se o direito de adquirir apenas
parte dos serviços, que dessa forma será efetuado o pagamento apenas dos serviços solicitados, mediante a apresentação
da nota fiscal/fatura.
4.2 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
CLÁUSULA QUINTA – Dos Recursos Financeiros
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A despesa com a execução deste Contrato, nos exercícios subseqüentes, correrá à conta de dotação específica,
consignada nos respectivos orçamentos, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes à execução
orçamentária.
Órgão: 02.901 – Secretaria de Obras e Urbanismo
Programa: 001 – Recursos Ordinários
Proj. Atividade: 2040 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo
Natureza da Despesa: 3390-39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
CLÁUSULA SEXTA – Das Obrigações Das Partes
6.1 Obriga-se a CONTRATANTE a:
a) efetuar o pagamento à CONTRATADA, conforme estabelecido;
b) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do presente Contrato,
comunicando à CONTRATADA, as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;
c) desempenhar o que lhe é devido, facilitando e colaborando com a CONTRATADA na execução dos serviços
aqui pactuados.
d) inspecionar e fiscalizar as operações dos serviços contratados;
e) O custeio de todos os processos e eventuais encargos deles advindos;
f) solicitar o afastamento de qualquer profissional da equipe da CONTRATADA que, por seu julgamento não
reúna os requisitos necessários ao bom andamento dos serviços.
6.2 Obriga-se a CONTRATADA a:
a) assumir a responsabilidade por todas as despesas necessárias ao atendimento da execução do objeto deste
contrato;
b) assumir a total responsabilidade sobre despesas de transporte, custos de impostos, taxas, obrigações fiscais,
trabalhistas, acidentárias e previdenciárias e todos os demais encargos, bem como toda e qualquer outra despesa que
venha a incidir sobre os custos implicados nas condições de realização do objeto deste contrato. A inadimplência da
CONTRATADA em relação às obrigações aqui assumidas não transferirá a CONTRATANTE à responsabilidade por
seus pagamentos, nem poderá onerar o objeto do Contrato;
c) responsabilizar-se pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de atraso quando da
realização do objeto.
d) não divulgar nem informar, sob as penas de lei, dados e informações referentes aos serviços realizados, nem os
que lhe forem transmitidos pela CONTRATANTE, a menos que expressamente autorizada.
e) ser responsável por todas as despesas inerentes ao contrato, tais como: seguros, leis sociais, obrigações
trabalhistas e todas outras despesas que incidirem sobre os serviços contratados.
f) A CONTRATADA obrigar-se-á a observar, quanto ao pessoal empregado, que trata este contrato, quanto à
legislação pertinente, especialmente as obrigações previdenciárias e trabalhistas, sendo de responsabilidade da
CONTRATADA tais obrigações.
g) A Prefeitura Municipal de Solidão não possui qualquer vínculo empregatício com os empregados da
CONTRATADA.os funcionários deverão apresentar-se devidamente uniformizados, portando crachá de identificação
individual.
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CLÁUSULA SÉTIMA – Das Penalidades
Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE, garantida a previa defesa, poderá aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções previstas nos art. 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº
8.883/94, especialmente multas, de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso ou por não cumprimento de
cada uma das obrigações contratuais, até o limite máximo de 10% (dez por cento), do valor global da proposta, além das
sanções de ordem administrativa e penal.
Independentemente de cobrança de multas, os prazos não cumpridos poderão gerar uma das seguintes penalidades,
garantida a ampla defesa:
a)

Advertência por escrito;

b) Suspensão temporária do Cadastro de Fornecedores;
c)

Declaração de idoneidade, nos termos da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a
CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.
Parágrafo Segundo – No caso de rescisão do Contrato por culpa da CONTRATADA, garantida a defesa prévia, fica a
mesma sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e à aplicação de multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor do Contrato.
CLÁUSULA OITAVA – Dos Executores
Ficam designados como executores deste Contrato, para o cumprimento das obrigações nele definidos:
- pela CONTRATANTE – A Secretaria de Obras
- pela CONTRATADA – O representante legal responsável pela assinatura deste Instrumento.
CLÁUSULA NONA – Do Gestor do Contrato
A CONTRATANTE designa como gestor para acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços objeto deste
Instrumento, a Secretaria de Obras, tudo na forma dos artigos 67 e 68 da Lei n. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA – Da Fundamentação Legal
A presente contratação encontra-se de acordo com o Processo Licitatório Nº 029/2017 – Convite Nº 003/2017, em
cumprimento ao estabelecido na Lei n.º 8.666, de 21.06.93, e alterações posteriores, os quais se incorporam ao presente
Instrumento, como se transcritos fossem.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da Habilitação e Qualificação
A CONTRATADA fica obrigada a manter durante a execução deste instrumento, todas as condições de habilitação e
qualificação estipuladas no Processo Licitatório n.º 029/2017 – Convite n.º 003/2017, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Da Legislação Aplicável
Este contrato é regido em conformidade com os dispositivos da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações posteriores e, demais normas legais pertinentes a espécie.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Da Rescisão
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O Contrato celebrado poderá ser rescindido, desde que ocorra qualquer uma das hipóteses previstas no Art. 78 da Lei
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, assegurando o contraditório e a ampla defesa, resguardadas as prerrogativas
conferidas por Lei, consoante o que estabelece o Art. 58 do citado diploma legal.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Disposições Finais
14.1 O presente Instrumento obriga as partes contratantes e aos seus sucessores, que na falta delas responsabilizar-se-ão
pelo seu integral cumprimento;
14.2 Fica expressamente esclarecido que a CONTRATANTE não se obriga pelo pagamento das obrigações trabalhistas
e previdenciárias, as quais correrão à exclusiva conta da CONTRATADA, não tendo o pessoal contratado por esta,
para a execução deste Contrato, qualquer vínculo empregatício pelo CONTRATANTE.
14.3 No caso de eventuais divergências entre este Contrato e o Processo Licitatório n.º 029/2017 – Convite n.º
003/2017, prevalecerão as desses últimos.
14.4 Toda e qualquer alteração do Contrato, somente se dará nos termos do Art. 65 da Lei n.º 8.666/93, formalizando-se
tais disposições através de Termos Aditivos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Do Foro
Fica eleito o Foro da Comarca do Tabira/PE, como o único competente para dirimir qualquer divergência ou dúvida
oriunda do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou venha a ser.
E, por estarem assim justas e acordadas, lavram o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para
um só efeito, que após lido e achado conforme é firmado pelas partes e por 02 (duas) testemunhas, a tudo presentes, e
que, no final, também o subscrevem.
Solidão,

de

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO
Djalma Alves de Souza
Prefeito

de 2017.

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1. ___________________________________
NOME:
CPF:

2. ___________________________________
NOME:
CPF:
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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 029/2017
CONVITE Nº 003/2017

ANEXO IV

MODELO DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(papel timbrado da empresa)

Nos termos do que dispõe o item 6.1 do Edital do Processo nº 029/2017 – Convite nº 003/2017, a empresa
_____________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº________________, sediada à
_____________________________, através de seu ___________________ (cargo do declarante), abaixo qualificado,
declara que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz.

Local e data.

______________________________________________
(assinatura e identificação do responsável pela empresa)
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